
Náttúrufræðistofnun Íslands FUGLATALNING 2013

Nafn: SVÆÐI nr: Óslandstjörn

Heimili: Dags: 10.01.2013

Ath.tími: 11:25 12:15

tölvupóstur:

Aðrir talningamenn:

Svæðislýsing (Breytið ekki svæðismörkum , nema hjá því verði ekki komist og getið þá skilmerkilega allra breytinga).

Hvernig talið: Gangandi? Úr bíl? Öðruvísi, hvernig?

Tæki:    Kíkisstærð:8*32 Fjarsjá 16*20

Veðurlýsing: Hiti °C 7°C Vindátt S Vindur 4 m/sek Vindstig  

Úrkoma  Skýjahula Ský x/8 5/8 Snjóalög  

Sjólag  Skilyrði mistur

Almenn veðurlýsing:

Talningamenn eru hvattir til að aldurs- og kyngreina þá fugla sem þeir sjá vel (óskyggðir reitir).

Aldur sumra tegunda er aðeins hægt að greina hjá öðru kyninu. Þótt skipta megi ungfuglum í árganga, látið það ógert.

TEGUND Samtals Kvenf. Karlf. Fullo. Ungf. Nákvæm staðsetning o.fl.

Stokkönd 2 1 1

Hvítmáfur 1

Samtals fuglar 3

Fjöldi tegunda 2

Líf 113 Óslandstjörn

Almennar athugasemdir (Æskilegt er, að þeir sem hafa talið sama svæði áður geti í hverju niðurstöður 

eru helst frábrugðnar upplýsingum úr fyrri talningum ).

Óslandstjörnin var auð. 

gangandi 

Aðrar tegundir: Sjaldgæfir fuglar og spendýr (selir, hvalir, refir, minkar, mýs, rottur, kanínur)

Líf 113

FAS

hjordis@fas.is

LÍF113

Óslandstjörn 

mailto:hjordis@fas.is


Náttúrufræðistofnun Íslands FUGLATALNING 2013

Nafn: SVÆÐI nr: Óslandstjörn

Heimili: Dags: 23.01.2013

Ath.tími: 

tölvupóstur:

Aðrir talningamenn:

Svæðislýsing (Breytið ekki svæðismörkum , nema hjá því verði ekki komist og getið þá skilmerkilega allra breytinga).

Hvernig talið: Gangandi? Úr bíl? Öðruvísi, hvernig?

Tæki:    Kíkisstærð:8*32 Fjarsjá 16*20

Veðurlýsing: Hiti °C 2°C Vindátt A Vindur 3 m/s Vindstig  

Úrkoma  Skýjahula Ský x/8 3/8 Snjóalög  

Sjólag  Skilyrði 

Almenn veðurlýsing:

Talningamenn eru hvattir til að aldurs- og kyngreina þá fugla sem þeir sjá vel (óskyggðir reitir).

Aldur sumra tegunda er aðeins hægt að greina hjá öðru kyninu. Þótt skipta megi ungfuglum í árganga, látið það ógert.

TEGUND Samtals Kvenf. Karlf. Fullo. Ungf. Nákvæm staðsetning o.fl.

Samtals fuglar 0

Fjöldi tegunda 0

Líf 113 Óslandstjörn

Almennar athugasemdir (Æskilegt er, að þeir sem hafa talið sama svæði áður geti í hverju niðurstöður 

eru helst frábrugðnar upplýsingum úr fyrri talningum ).

Líf 113

FAS

hjordis@fas.is

Aðrar tegundir: Sjaldgæfir fuglar og spendýr (selir, hvalir, refir, minkar, mýs, rottur, kanínur)

LÍF113

Óslandstjörn 

Óslandstjörnin er alauð en engan fugl þar að sjá 

mailto:hjordis@fas.is


Náttúrufræðistofnun Íslands FUGLATALNING 2013

Nafn: SVÆÐI nr: Óslandstjörn

Heimili: Dags: 06.02.2013

Ath.tími: 11:25

tölvupóstur:

Aðrir talningamenn:

Svæðislýsing (Breytið ekki svæðismörkum , nema hjá því verði ekki komist og getið þá skilmerkilega allra breytinga).

Hvernig talið: Gangandi? Úr bíl? Öðruvísi, hvernig?

Tæki:    Kíkisstærð:8*32 Fjarsjá 16*20

Veðurlýsing: Hiti °C -1°C Vindátt logn Vindur Vindstig  

Úrkoma  Skýjahula Ský x/8 3/8 Snjóalög  

Sjólag  Skilyrði Slæm

Almenn veðurlýsing:

Talningamenn eru hvattir til að aldurs- og kyngreina þá fugla sem þeir sjá vel (óskyggðir reitir).

Aldur sumra tegunda er aðeins hægt að greina hjá öðru kyninu. Þótt skipta megi ungfuglum í árganga, látið það ógert.

TEGUND Samtals Kvenf. Karlf. Fullo. Ungf. Nákvæm staðsetning o.fl.

Samtals fuglar

Fjöldi tegunda

LÍF113 Óslandstjörn

Almennar athugasemdir (Æskilegt er, að þeir sem hafa talið sama svæði áður geti í hverju niðurstöður 

eru helst frábrugðnar upplýsingum úr fyrri talningum ).

LÍF113

FAS

hjordis@fas.is

Óslandstjörn

gangandi

Hæglætisveður, logn og bjart en sjórinn glampar á talningarsvæði.

Aðrar tegundir: Sjaldgæfir fuglar og spendýr (selir, hvalir, refir, minkar, mýs, rottur, kanínur)

Óslandstjörn er frosin og engir fuglar sjáanlegir. 

mailto:hjordis@fas.is


Náttúrufræðistofnun Íslands FUGLATALNING 2013

Nafn: SVÆÐI nr: Óslandstjörn

Heimili: Dags: 21.02.2013

Ath.tími: 

tölvupóstur:

Aðrir talningamenn:

Svæðislýsing (Breytið ekki svæðismörkum , nema hjá því verði ekki komist og getið þá skilmerkilega allra breytinga).

Hvernig talið: Gangandi? Úr bíl? Öðruvísi, hvernig?

Tæki:    Kíkisstærð:8*32 Fjarsjá 16*20

Veðurlýsing: Hiti °C 7 Vindátt Vindur logn Vindstig  

Úrkoma  Skýjahula 8/8 Ský x/8 Snjóalög  

Sjólag  Skilyrði mistur

Almenn veðurlýsing:

Talningamenn eru hvattir til að aldurs- og kyngreina þá fugla sem þeir sjá vel (óskyggðir reitir).

Aldur sumra tegunda er aðeins hægt að greina hjá öðru kyninu. Þótt skipta megi ungfuglum í árganga, látið það ógert.

TEGUND Samtals Kvenf. Karlf. Fullo. Ungf. Nákvæm staðsetning o.fl.

Stokkönd 37

Hrafn 7

Samtals fuglar 44

Fjöldi tegunda 2

LÍF113 Óslandstjörn

Almennar athugasemdir (Æskilegt er, að þeir sem hafa talið sama svæði áður geti í hverju niðurstöður 

eru helst frábrugðnar upplýsingum úr fyrri talningum ).

Óslandstjörn

millt og hæglætis veður. Mistur sem að byrgði sýn

hjordis@fas.is

LÍF113

FAS

Aðrar tegundir: Sjaldgæfir fuglar og spendýr (selir, hvalir, refir, minkar, mýs, rottur, kanínur)

mailto:hjordis@fas.is


Náttúrufræðistofnun Íslands FUGLATALNING 2013

Nafn: SVÆÐI nr: Óslandstjörn

Heimili: Dags: 04.03.2013

Ath.tími: 11:25 - 12:25

tölvupóstur:

Aðrir talningamenn:

Svæðislýsing (Breytið ekki svæðismörkum , nema hjá því verði ekki komist og getið þá skilmerkilega allra breytinga).

Hvernig talið: Gangandi? Úr bíl? Öðruvísi, hvernig?

Tæki:    Kíkisstærð:8*32 Fjarsjá 16*20

Veðurlýsing: Hiti °C -3°C Vindátt N Vindur 16 m/s Vindstig  

Úrkoma  þurrt Skýjahula Ský x/8 7/8 Snjóalög  

Sjólag  Skilyrði 

Almenn veðurlýsing:

Talningamenn eru hvattir til að aldurs- og kyngreina þá fugla sem þeir sjá vel (óskyggðir reitir).

Aldur sumra tegunda er aðeins hægt að greina hjá öðru kyninu. Þótt skipta megi ungfuglum í árganga, látið það ógert.

TEGUND Samtals Kvenf. Karlf. Fullo. Ungf. Nákvæm staðsetning o.fl.

Stokkönd 17

Samtals fuglar 17

Fjöldi tegunda 1

LÍF113 Óslandstjörn

Almennar athugasemdir (Æskilegt er, að þeir sem hafa talið sama svæði áður geti í hverju niðurstöður 

eru helst frábrugðnar upplýsingum úr fyrri talningum ).

Hvasst og þurrt - erfitt að telja vegna sjógangs - fuglar hurfu í öldur 

LÍF113

FAS

hjordis@fas.is

Óslandstjörn

Aðrar tegundir: Sjaldgæfir fuglar og spendýr (selir, hvalir, refir, minkar, mýs, rottur, kanínur)

 

mailto:hjordis@fas.is


Náttúrufræðistofnun Íslands FUGLATALNING 2013

Nafn: SVÆÐI nr: Óslandstjörn

Heimili: Dags: 04.04.2013

Ath.tími: 11:25 12:15

tölvupóstur:

Aðrir talningamenn:

Svæðislýsing (Breytið ekki svæðismörkum , nema hjá því verði ekki komist og getið þá skilmerkilega allra breytinga).

Hvernig talið: Gangandi? Úr bíl? Öðruvísi, hvernig?

Tæki:    Kíkisstærð:8*32 Fjarsjá 16*20

Veðurlýsing: Hiti °C 6 Vindátt SV Vindur 3 Vindstig  

Úrkoma  Skýjahula Ský x/8 1/8 Snjóalög  

Sjólag  Skilyrði 

Almenn veðurlýsing:

Talningamenn eru hvattir til að aldurs- og kyngreina þá fugla sem þeir sjá vel (óskyggðir reitir).

Aldur sumra tegunda er aðeins hægt að greina hjá öðru kyninu. Þótt skipta megi ungfuglum í árganga, látið það ógert.

TEGUND Samtals Kvenf. Karlf. Fullo. Ungf. Nákvæm staðsetning o.fl.

Stokkönd 16

Tjaldur 4

Silfurmáfur 1

Hettumáfur 18

Samtals fuglar 39

Fjöldi tegunda 4

LÍF113 Óslandstjörn

Almennar athugasemdir (Æskilegt er, að þeir sem hafa talið sama svæði áður geti í hverju niðurstöður 

eru helst frábrugðnar upplýsingum úr fyrri talningum ).

Óslandstjörn

LÍF113

FAS

hjordis@fas.is

líf113

gangandi

Mikil sól og það glampaði mikið 

Aðrar tegundir: Sjaldgæfir fuglar og spendýr (selir, hvalir, refir, minkar, mýs, rottur, kanínur)

mailto:hjordis@fas.is


Náttúrufræðistofnun Íslands FUGLATALNING 2013

Nafn: SVÆÐI nr: Óslandstjörn

Heimili: Dags: 17.04.2013

Ath.tími: 11:25 11:25 - 12:05

tölvupóstur:

Aðrir talningamenn:

Svæðislýsing (Breytið ekki svæðismörkum , nema hjá því verði ekki komist og getið þá skilmerkilega allra breytinga).

Hvernig talið: Gangandi? Úr bíl? Öðruvísi, hvernig?

Tæki:    Kíkisstærð:8*32 Fjarsjá 16*20

Veðurlýsing: Hiti °C 2°C Vindátt A Vindur 5m/s Vindstig  

Úrkoma  Skýjahula Ský x/8 8/8 Snjóalög  

Sjólag  Skilyrði 

Almenn veðurlýsing:

Talningamenn eru hvattir til að aldurs- og kyngreina þá fugla sem þeir sjá vel (óskyggðir reitir).

Aldur sumra tegunda er aðeins hægt að greina hjá öðru kyninu. Þótt skipta megi ungfuglum í árganga, látið það ógert.

TEGUND Samtals Kvenf. Karlf. Fullo. Ungf. Nákvæm staðsetning o.fl.

Stokkönd 3

Urtönd 3

Skúfönd 6

Hávella 1

Hettumáfur 19

Grágæs 2

Samtals fuglar 34

Fjöldi tegunda 6

LÍF113 Óslandstjörn

Almennar athugasemdir (Æskilegt er, að þeir sem hafa talið sama svæði áður geti í hverju niðurstöður 

eru helst frábrugðnar upplýsingum úr fyrri talningum ).

gangandi

Mikil sól og það glampaði mikið 

LÍF113

FAS

hjordis@fas.is

líf113

Aðrar tegundir: Sjaldgæfir fuglar og spendýr (selir, hvalir, refir, minkar, mýs, rottur, kanínur)

mailto:hjordis@fas.is

